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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 10. september 2015 
 

Til stede 
Fatos (formand), nr. 34 
Helene, nr. 96 
Jan, nr. 42 
Laura, nr. 34 
René, nr.48 

 

 

Dagsorden 

1. Konstituering 
2. Driften 
3. Beboerhenvendelser 
4. Forslag 
5. Status ang. grundejerforeningen 
6. Valg af repræsentant og suppleant til 

den nye grundejerforening  
7. Nøgler til redskabsskur 
8. Status på stilladsindkøb og lukning af 

det store vandbassin 
9. Nyt fra hovedbestyrelsen 
10. Eventuelt 

 
1. Konstituering 

Den	  nye	  bestyrelse	  konstituerede	  sig	  selv.	  	  
Fatos	  Kutllovci	  i	  nr.34	  blev	  enstemmigt	  valgt	  som	  formand.	  

 
2. Driften 

Intet	  nyt	  siden	  sidst,	  under	  dagsordenspunktet.	  

3. Beboerhenvendelser 
Der	  var	  ingen	  beboerhenvendelser	  til	  den	  nye	  afdelingsbestyrelses	  første	  møde.	  

4. Forslag 
Der	  var	  ingen	  forslag	  til	  den	  nye	  afdelingsbestyrelses	  første	  møde.	  

5. Status ang. Grundejerforeningen 

 Arbejdsgruppen	  (som	  bl.a.	  Thomas,	  afdelingsbestyrelsens	  forhenværende	  formand,	  har	  
deltaget	  i)	  er	  næsten	  færdig	  med	  det	  endelige	  udkast	  til	  vedtægter	  til	  vores	  nye	  
grundejerforening	  ”Tronkærgårdsvej	  (Lokalplan	  751)”.	  Baggrunden	  er,	  at	  den	  tidligere	  
grundejerforening	  ”Tronkær”	  (som	  også	  omfattede	  lokalplanområde	  841)	  har	  valgt	  at	  blive	  
delt	  op	  i	  to.	  	  
	  
En	  repræsentant	  fra	  afdelingsbestyrelsen	  varetage	  afdelingen	  33	  stemmer	  i	  den	  nye	  
grundejerforening.	  
	  
Grundejerforeningens	  stiftende	  generalforsamling	  vil	  finde	  sted	  d.7	  oktober.	  	  
Tid	  og	  sted	  ventes	  at	  blive	  meldt	  ud	  4	  uger	  inden.	  
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6. Valg af repræsentant og suppleant til den nye grundejerforening 

Fatos	  blev	  valgt	  som	  repræsentant	  til	  grundejerforening.	  
René	  blev	  valgt	  som	  suppleant	  til	  grundejerforeningen.	  
	  
Der	  var	  enighed	  i	  bestyrelsen	  om,	  at	  man	  vil	  konsultere	  beboerne	  om	  dagsordenspunkterne	  
før	  generalforsamlinger	  i	  grundejerforeningen,	  for	  bedst	  muligt	  at	  repræsentere	  afdelingen.	  

 
 

7. Nøgler til redskabsskur 
Den	  nye	  bestyrelse	  fordeler	  de	  tre	  sæt	  nøgler	  til	  redskabskuret,	  imellem	  sig.	  
Fremadrettet	  kan	  nøgler	  til	  redskabsskuret	  hentes	  hos:	  
Fatos	  (nr.34)	  
Jan	  (nr.	  42)	  
René	  (nr.	  48)	  

 
8. Status ang. stilladsindkøb og lukning af det store vandbassin 

Jan	  har	  aftalt	  med	  Ryan	  (afdelingsinspektør)	  at	  indkøbe	  foldestillads	  ved	  STARK.	  	  
Prisen	  for	  modellen,	  som	  blev	  valgt	  til	  generalforsamlingen,	  bliver	  2.120	  kr.	  Indkøbt	  d.11	  september.	  
Ryan	  oplyser	  endvidere,	  at	  han	  snarest	  vil	  gå	  i	  gang	  med	  at	  få	  lukket	  det	  store	  vandbassin,	  som	  også	  
blev	  vedtaget	  på	  generalforsamlingen	  d.31.	  august.	  
	  

9. Nyt fra hovedbestyrelsen 
Intet	  nyt.	  

 
10. Eventuelt 

Det	  er	  konstateret,	  at	  vores	  nye	  naboer	  er	  begyndt	  bruge	  vores	  parkeringsplads	  (store	  plads).	  
Afdelingsbestyrelsen	  holder	  fokus	  på	  det	  og	  vil	  følge	  op	  på	  status	  ved	  næste	  møde	  d.21	  oktober.	  
Muligheden	  for	  at	  hyre	  Q-‐Park	  til	  omkostningsfrit	  at	  administrere	  vores	  p-‐pladser	  holdes	  åbent,	  men	  
som	  udgangspunkt	  vurderer	  bestyrelsen,	  at	  vi	  ser	  problemets	  størrelse	  an.	  Hvis	  nogle	  beboere	  oplever	  
det	  som	  et	  problem	  at	  udefrakommende	  optager	  vores	  p-‐pladser,	  bedes	  de	  henvende	  sig	  til	  
afdelingsbestyrelsen.	  

 

 

Dette var det første afdelingsbestyrelsesmøde i den nyvalgte afdelingsbestyrelse.  
Næste møde finder sted d.21 oktober, kl.18.00 i Bofællesskabet. Beboerhenvendelser er velkomne i 
tidsrummet 18.00 til 18.30. 


